HỌC VIỆN

ACCESS

S Ở HỌ C CHÁNH PO R TL AND

ACCESS: là một chương trình học
tập nghiêm ngặt được thiết kế dành
cho học sinh năng khiếu từ lớp 1
đến lớp 8. Chương trình cung cấp
cả bài dạy nâng cao và phong phú
nhằm tạo ra cách giáo dục thử
thách và phù hợp với lứa tuổi của
những học sinh có khả năng cao.
ACCESS cung cấp:
• Học tập với bạn bè thích học
hỏi
• Thành lập nhóm theo trình
độ học vấn của từng đối
tượng
• Cơ hội lấy tín chỉ trung học
môn khoa học, toán, và ngôn
ngữ thế giới
• Cơ hội nghiên cứu
độc lập
Học sinh các lớp 1-5 học
như là một nhóm độc lập và
được một giáo viên chủ nhiệm

chính hướng dẫn trong
suốt năm học.
Nội dung phong phú hàng
tuần với PE, Công Nghệ,
Thư Viện, Tiếng Tây Ban
Nha, Âm Nhạc, Hợp
Xướng và Tiếng Hoa.
Học sinh các lớp 6-8 có sáu
tiết học mỗi ngày, tập trung
gồm các lớp chính gồm toán,
tiếng Anh, xã hội học, ngôn
ngữ thế giới (tiếng Hoa và
tiếng Tây Ban Nha) và khoa
học, cộng với các môn học đa
dạng về công nghệ, lãnh đạo,
sức khoẻ hoặc phong phú
khoa học.

ĐA DẠNG KỶ NĂNG

cho các em. Các giáo viên ACCESS
cũng hiểu nhu cầu xã hội và cảm xúc
riêng của học sinh năng khiếu.

PHỤ HUYNH GẮN BÓ
Các tình nguyện viên phụ huynh tích
cực cung cấp cho học sinh một Dàn
Hợp Xướng cho các lớp 1-5, Giải
Lego Robotics, Chương Trình Dịch
Vụ Cộng Đồng, cờ vua, Vườn Cộng
Đồng và các hoạt động xã hội như
các bữa tiệc trượt băng, đêm chiếu
phim, múa trung cấp và biểu diễn tài
năng.

SỨ MỆNH
Nhiệm vụ của Học Viện ACCESS là
sáng tạo và duy trì một môi trường
học tập mà các em năng khiếu phát
triển một cách hòa đồng, cảm xúc và
học vấn và có cơ hội để đạt đến tiềm
năng hoàn toàn.

Giáo viên ACCESS dạy ở các cấp
độ khái niệm cao và tăng tốc độ
phù hợp với học sinh năng khiếu,
duy trì sự thách thức và tham gia
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A

chương
trình tăng
tốc

C

trau dồi & phát triển
kỹ năng, khả năng
và sự sáng tạo

C

phát triển cá
nhân & xã hội

E
S
S

khám phá khoa học &
bản thân

ACCESS phấn đấu nhằm khuyến khích sự phát triển của toàn bộ
học sinh. Chương trình này hỗ trợ sự phát triển trí tuệ cũng như sự
phát triển cá nhân của học sinh năng khiếu bằng cách cung cấp
những chỉ dẫn trình độ cao đã thừa nhận các phong cách học tập và
năng khiếu khác nhau trong một môi trường dạy dỗ bình đẳng.

CÁC CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT CHO SỰ HOÀN HẢO
Chương trình giảng dạy gồm
có các yêu cầu dựa trên tiêu
chuẩn của Bộ Giáo dục
Oregon và Sở Học Chánh
Portland nhằm đáp ứng nhu
cầu của học sinh những
người đã vượt tất cả hoặc
hầu hết các điểm chuẩn. Ở
tất cả các cấp lớp, học sinh
ACCESS được nhận vào các
lớp toán theo khả năng, chứ
không phải theo cấp lớp hay
tuổi của mình.

phục vụ cộng đồng
& xã hội khoan
dung & khôn ngoan

Giáo viên quen thuộc với biên
độ các nhu cầu của học sinh
liên quan đến các em năng
khiếu và cố gắng tạo sự trợ
giúp.

ACCESS tham gia các Cuộc Thi
Địa Lý Quốc Gia Bee, Cuộc thi
Toán học Hoa Kỳ, Science Bowl,
Scripps Spelling Bee, Hội Chợ
Một số học sinh có thể cần thiết kế Khoa Học và Kỹ Thuật Quốc Tế
Intel và những hoạt động khác..
riêng để đạt các nhu cầu cụ thể.

NHẬP HỌC
tự định hướng,
tự tập thử
thách vươn
đến hoàn hảo

Các học sinh khác có thể cần
sự giúp đỡ thêm về tổ chức
và quản lý thời gian.

ACCESS nhận các học sinh Năng
Khiếu đạt điểm 99 phần trăm theo
chuẩn quốc gia với các bài kiểm tra
theo năng lực và / hoặc thành tích
trong bất kỳ hoặc tất cả các môn
như: đọc, toán hoặc khả năng trí
tuệ..
Chương trình phù hợp cho học
sinh đã vượt quá tất cả hoặc hầu
hết các điểm chuẩn. Thêm vào
đó, ACCESS đáp ứng nhu cầu
của học sinh có trình độ cao
không đồng đều trong các môn
học. Cả hai khả năng và nhu cầu

của ứng viên này được xem xét
trong suốt quá trình nộp đơn.
ACCESS chấp nhận đơn xin
của tất cả học sinh cư ngụ
trong phạm vi Sở Học Chánh
Portland. Quy trình nhập học
tuân thủ tất cả luật và quy định
của liên bang và tiểu bang kể
cả rút thăm cho các học sinh
hội đủ điều kiện.
Các đơn xin và thông tin thêm
có thể tìm thấy tại trang mạng
của ACCESS:
www.pps.net/access

“ACCESS đã cung
cấp những gì con tôi
cần để phát triển ...
giáo viên nâng cao
khả năng của cháu,
một môi trường trân
trọng cá nhân cháu
và cộng đồng học
sinh những người
chia sẻ sự quan tâm
của cháu.”
Pamela & Thomas,
phụ huynh
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